
Oportunidade de estágio remunerado
Área de comunicação, Rio de Janeiro

O IEPS incentiva mulheres, pessoas pretas, pardas e indígenas, pessoas com
deficiência e LGBTQIA+ a se candidatarem.

Sobre nós

O Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS) é uma organização sem fins
lucrativos, independente e apartidária, com sede no Rio de Janeiro e escritório em São
Paulo. Nosso principal objetivo é contribuir para o aprimoramento das políticas públicas
do setor de saúde no Brasil.

O IEPS defende a ideia de que toda a população brasileira deva ter acesso à saúde de
qualidade e que o uso de recursos e a regulação do sistema de saúde sejam os mais
efetivos possíveis. E que o acesso à saúde respeite o princípio da equidade, tendo o Estado
Brasileiro um papel relevante, de natureza distributiva, neste processo. Acreditamos que a
melhor maneira de se alcançar esses objetivos é através de políticas públicas baseadas em
evidências, desenhadas, implementadas e monitoradas de maneira transparente – sempre
buscando o apoio da sociedade.

A Equipe de Comunicação

A equipe de comunicação do IEPS planeja e executa as estratégias de comunicação tanto
no nível institucional, quanto no nível de programas, projetos e eventos. Também se
encarrega da edição do site, da gestão e produção de conteúdo para as redes sociais, da
edição de newsletters, dos conteúdos em canais de mídia parceiros e do relacionamento
com a imprensa, além de coordenar o calendário de eventos próprios.

Resumo

Buscamos um(a) estagiário(a) que esteja cursando graduação em jornalismo ou áreas afins
do campo da comunicação social, e que tenha interesse em temas relacionados às
atividades de produção de texto, edição de sites, gestão de redes sociais e assessoria de
imprensa.

Responsabilidades da posição

● Apoio à produção e edição de conteúdo para diversos canais de disseminação,
como postagem em redes sociais, textos noticiosos para o site do Instituto,
divulgação de eventos etc.

● Apoio à produção de conteúdo visual/gráfico;
● Apoio ao gerenciamento dos contatos com a imprensa;
● Apoio à análise e interpretação das métricas digitais.
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Perfil geral que buscamos

Candidatas e candidatos que tenham: apreço por trabalho em equipe e pelo tema da
saúde, habilidade na gestão de tempo, proatividade, capacidade de cumprimento de
prazos, comunicação oral e escrita clara e objetiva, autonomia parcial no planejamento e
execução de projetos e tarefas, capacidade de aprendizagem rápida de forma autônoma.

Qualificações

● Necessárias
○ Estar regularmente matriculado em um programa de graduação em

jornalismo ou áreas afins de comunicação social;
○ Conhecimentos básicos de redação e edição de textos;
○ Conhecimentos básicos em ferramentas de edição visual, tais como Canva e

pacote Adobe (Photoshop, Illustrator, etc.).

● Desejáveis
○ Interesse em temas relacionados à saúde pública;
○ Conhecimentos em ferramentas ativadoras de e-mail marketing;
○ Inglês intermediário para leitura.

Condições de contratação

● 6 meses de contrato - renovável por até 2 anos.
● Carga horária de 30 horas semanais.
● R$ 1.451,31 mensais (Bolsa Estágio) + Vale Transporte para os dias de trabalho no

escritório.
● Esquema híbrido: dois dias de trabalho presencial no escritório do Rio de Janeiro

(Ipanema) e três dias de home office por semana.

Processo de aplicação

● Preencher este formulário (https://forms.gle/s6qtmYMJgdNu6jmL8), anexando
currículo e carta de apresentação até o dia 20 de março de 2023. O envio de um
portfolio é desejável.

○ Na carta de apresentação, responda em até uma página a seguinte
pergunta: por que você é a candidata certa ou candidato certo para a vaga e
como suas experiências pessoais e profissionais podem ajudar o IEPS a
cumprir sua missão?

● Apenas candidatas e candidatos selecionados na primeira fase do processo serão
notificados.

● Qualquer dúvida, por favor, escreva para vagas@ieps.org.br.
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